
Protokół Nr XXIX/2014 

z  obrad Rady Miejskiej w Kałuszynie, odbytych w dniu 25 kwietnia 2014 

roku  w sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz.  10,oo. 

Obecni według załączonej listy obecności - 11 radnych na ogólny stan Rady 15 

osób. 

Nieobecni  usprawiedliwieni na obradach: radna p. Elżbieta Gójska, radna p. 

Władysława Mirosz, radny p. Jarosław Broniarek . Nieobecny 

nieusprawiedliwiony radny p. Janusz Dmowski. 

W obradach uczestniczyli także: Ks. Dziekan Prałat Władysław Szymański - 

Proboszcz parafii WNMP w Kałuszynie, p. Marian Soszyński - Burmistrz, p. 

Henryka Sęktas - Z-ca Burmistrza, p. Maria Bugno - Skarbnik Miejskie i p. 

Arkadiusz Czyżewski - Sekretarz Miejski. 

Ponadto w obradach udział wzięli: p. Marek Pachnik  - Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Kałuszynie, p. Renata Roguska - Dyrektor Przedszkola w 

Kałuszynie, p. Marian Pełka - Dyrektor Domu Kultury w Kałuszynie, Grażyna 

Chybicka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie, p. Dariusz 

Winnik - Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie i p. 

Agnieszka Gałązka - Kierownik SP ZOPZ Przychodnia Opieki Zdrowotnej w 

Kałuszynie. Oraz sołtysi wsi: Abramy, Chrościce, Falbogi, Garczyn  Mały,  

Gołębiówka, Kazimierzów , Leonów, Milew, Mroczki, Piotrowina, Przytoka, 

Sinołęka, Szymony, Wąsy, Wity, Wólka Kałuska, Zimnowoda. 

Obradom przewodniczyła p. Ewa Wanda Standziak - Przewodnicząca  Rady 

Miejskiej w Kałuszynie. 

 

Ad.pkt 1. 

 Pani Przewodnicząca  Rady - powitała zebranych, dokonała otwarcia 

obrad i na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność obrad. 

 

Ad.pkt 2. 

 Następnie  Pani Przewodnicząca  podała, że dzisiejsze obrady  w 

pierwszej części mają uroczysty przebieg.  Poinformowała, że wpłynął  do Rady 

Miejskiej  wniosek od Ks. Dziekana Prałata Władysława Szymańskiego - 

Proboszcza naszej Parafii  w sprawie  podjęcia działań związanych z 

ustanowieniem błogosławionego, a wkrótce świętego Jana Pawła II , Patronem 

Miasta i Gminy Kałuszyn. Następnie odczytała treść wniosku - wniosek w 

załączeniu. 

 

 Ks. Dziekan Prałat Władysław Szymański - wyraził wielka radość  z  

dzisiejszego spotkania. Podał, że tak jak podkreśliła to Pani Przewodnicząca 

Rady spotkanie dzisiejsze ma charakter uroczysty i dodał, że tym samym  



 2 

bardzo radosny.  Rada  Miasta i Gminy na jego wniosek  będzie miała zaszczyt 

podjąć uchwałę ustanawiającą jednego z największych  Polaków  w dziejach 

naszej Ojczyzny  Patronem Miasta i Gminy Kałuszyn.  Przypomniał, że 

wydarzenie, które  odbędzie się  w najbliższa niedzielę , Niedziele Miłosierdzia 

Bożego  ma wymiar Kościoła w naszej Ojczyźnie. Ogłoszenie Jana Pawła II 

świętym dotyczy dziejów naszej Ojczyzny. Ks. Proboszcz podkreślił, iż 

ustanowienie błogosławionego , a za kilka godzin Świętego  Jana Pawła II 

Patronem  Miasta i Gminy Kałuszyn jest równocześnie  wielkim zobowiązaniem  

dla każdego.  Stwierdził miedzy innymi, że ogłoszenie świętym 

błogosławionego Jana Pała II jest wydarzeniem epokowym, które będzie 

owocowało na losy naszej  Ojczyzny i Kościoła w Polsce. Wydarzenie to jest 

wielką radością i jednocześnie mobilizacją wszystkich polaków  w wymiarze 

duchowym. Ks. Proboszcz wyraził nadzieje, że obecni  radni podejmą stosowną 

decyzję, aby Święty Jan Paweł II  został Patronem Miasta i Gminy Kałuszyn. 

 

Zebrani nagrodzili brawami wystąpienie Ks. Proboszcza. 

 

Następnie zebrani obejrzeli  urywki filmów z wyboru oraz pontyfikatu 

błogosławionego Jana Pawła II. Młodzież z Gimnazjum w Kałuszynie 

przedstawiła  reportaż słowno muzyczny dotyczący życia  i pontyfikatu bł. Jana 

Pawła II. 

 

 Pan Arkadiusz Czyżewski - Sekretarz Miejski  przedstawił  procedurę  

oraz obowiązujące przepisy prawne dotyczące ustanawiania Patrona Gminy. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XXIX/223/2014 w 

sprawie woli ustanowienia Świętego Jana Pawła II patronem Miasta i Gminy 

Kałuszyn - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwala przyjęta została jednogłośnie w obecności 11 radnych. 

 

Dalsza część obrad odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w  

Kałuszynie. 

Radny p. Piotr Gójski nie uczestniczył w dalszej części obrad i  na  obradach  

pozostało 10 radnych. 

 

Ad.pkt 3. 

 Pani Przewodnicząca Rady - zaproponowała wprowadzenie do 

dzisiejszego porządku obrad w punkcie  8 "Podjecie uchwał w sprawach" jako 

przedostatniego  podpunktu  uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie 

z obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie - w zakresie korzystania z łowiska 

ryb. 
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Powyższa propozycja przyjęta została  jednogłośnie w obecności 10 radnych. 

 

 Następnie Pani Przewodnicząca przedstawiła  proponowany porządek 

obrad z uwzględnieniem przyjętej zmiany i zrealizowanych punktów 1 i 2 tj. 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności. 

2. Podjęcie uchwały  w sprawie woli ustanowienia Świętego Jana Pawła II 

   patronem Miasta i Gminy Kałuszyna 

3. Uchwalenie porządku obrad. 

4. Interpelacje. 

5. Informacja z  działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym i realizacji  

    uchwal Rady Miejskiej. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie gminy za 2013 rok. 

7. Informacja z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 Nadania tytułu "Honorowy Obywatel Kałuszyna" 

 Zmian w budżecie  gminy na 2014 rok 

 Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018. 

 Zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Kałuszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków 

 Zmiany uchwały w sprawie ustanowienia  wieloletniego programu 

osłonowego  w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie 

dożywiania" na lata 2014-2020 

 Zbycia nieruchomości  położonej w Kałuszynie 

 Sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z 

udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej ul. Warszawska 32 / dawna 

Policja/ 

 Sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokali mieszkalnych wraz z 

udziałem w gruncie  i nieruchomości wspólnej - ul. Pocztowa 4A 

 Sprzedaży współwłaścicielowi 1/4 udziału w lokalu mieszkalnym wraz z 

udziałem  w gruncie i nieruchomości wspólnej wraz z udzieleniem 

bonifikaty - ul. Warszawska /p. Góras/ 

 Wyrażenia zgody na utworzenie klasy sportowej w Publicznym 

Gimnazjum im. 6 Pułku Piechoty Legionów  Józefa  Piłsudskiego w 

Kałuszynie 

 Ustalenia opłaty  za korzystanie  z obiektu Zalew Karczunek w 

Kałuszynie - w zakresie korzystania z łowiska ryb 

 Wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie. 

9. Przyjęcie protokołu nr XXVII i XXVIII z obrad Rady  Miejskiej. 

10. Zapytania i wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 
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Przedstawiony porządek obrad przyjęty został jednogłośnie w obecności 10 

radnych. 

 

Ad.pkt 4. 

 Interpelacji nie zgłoszono. 

 

Ad.pkt 5. 

 Pan Burmistrz - przedstawił informację z działalności w okresie 

międzysesyjnym oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej - treść informacji w 

załączeniu. 

 

Ad.pkt 6. 

 Pani Z-ca  Burmistrza - podała, że według obowiązujących przepisów 

prawnych od trzech lat jest obowiązek  dokonywania  przez Radę Miejską oceny 

zasobów  pomocy społecznej.  Następnie omówiła  powyższy temat - treść 

informacji w złączeniu. 

 

Radni nie wnieśli uwag jak również nie zgłosili pytań do przedstawionej 

informacji. 

 

Ad.pkt 7. 

 Pani Z-ca Burmistrza - przedstawiła  informację z realizacji programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi - treść informacji w załączeniu. 

 

Radni  nie wnieśli uwag jak również nie zgłosili pytań  do przedstawionej  

informacji.  

 

Ad.pkt 8. 

 Pani Przewodnicząca Rady - poinformowała, że do Pana Burmistrza  

wpłynął wniosek Zarządu Koła  Miejsko- Gminnego PSL  w sprawie  nadania 

tytułu "Honorowy Obywatel Kałuszyna dla  Śp. Zofii Wołkiewicz, która była 

burmistrzem Kałuszyna w latach 1998  - 2006.  

 

 Pan Burmistrz - podał, że Zarząd Koła Miejsko-Gminnego PSL  w 

Kałuszynie  złożył  zgodnie z ustaloną  uchwałą Rady Miejskiej z roku 2007 

procedurą  wniosek, o uczczenie pamięci  zmarłej Pani Zofii Wołkiewicz  - 

Burmistrza Kałuszyna w latach 1998-2006,  poprzez nadanie tytułu "Honorowy 

Obywatel Kałuszyna". Następnie  omówił procedurę rozpatrywania  wniosków o 

nadanie w/w tytułu. Poinformował,  że Kapituła ds. rozpatrywania wniosków o 

nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Kałuszyna" pozytywnie zaopiniowała 

wniosek Zarządu Koła Miejsko-Gminnego PSL w sprawie nadania takiego 

tytułu zmarłej Pani Zofii Wołkiewicz. Podał, że  w okresie kiedy Burmistrzem 

Kałuszyna była  Śp. Zofia Wołkiewicz, on  pełnił funkcje jej zastępcy. W 
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związku z tym współpracował  z nią na co dzień i miał możliwość oceny 

wysiłku i zaangażowania  jaki włożyła w rozwój naszej gminy. 

Następnie przedstawił przebieg pracy zawodowej Śp.Zofii Wołkiewicz.  

Przypomniał, że w roku 2006 choroba nie pozwoliła jej  po raz trzeci  

kandydowania na stanowisko  Burmistrza Kałuszyna. Wówczas w tych 

wyborach roli kandydowania podjął się on i został wybrany, a Śp. Zofia 

Wołkiewicz pełniła wówczas funkcję z-cy  Burmistrza. Podkreślił, iż mimo 

postępującej choroby, cały czas ,w miarę swoich możliwości i sił wykazywała 

swoje zainteresowanie i zaangażowanie  w sprawy gminy. 

Ponadto Pan Burmistrz przypomniał, że w okresie kadencji , kiedy Burmistrzem 

Kałuszyna była Śp. Zofia Wołkiewicz zakończono wodociągowanie  w mieście i 

gminie, rozpoczęto  i  zakończono  budowę oczyszczalni ścieków, rozpoczęto 

budowę kanalizacji w mieście. Duże  zainteresowanie i zaangażowanie 

wykazywała  sprawami kultury i oświaty w naszej gminie.  Rozbudowano 

wówczas budynek biblioteki. Wykonano termomodernizację szkoły  w 

Kałuszynie. Wyremontowano budynek Domu Kultury. Mimo różnych  

przeciwności , Śp. Zofia Wołkiewicz zawsze wykazywała upór i  stanowczość w 

realizacji swoich zamierzeń i udawało jej się to. Pan Burmistrz podkreślił, że 

pozostawiony  wkład pracy  Śp. Zofii Wołkiewicz jest widoczny. Nie była 

obojętna również na  krzywdę ludzką i osoby potrzebujące pomocy. Była 

dobrym gospodarzem miasta i gminy, nie  ograniczała  się tylko do obowiązków  

burmistrza, lecz wychodziła poza ramy tych obowiązków.  Śp. Zofia 

Wołkiewicz zmarła 15 sierpnia  2011 roku po ciężkiej chorobie . W związku z 

tym, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Kapitułę,  przedłożył projekt 

uchwały o pośmiertne  nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Kałuszyna" Śp. 

Zofii Wołkiewicz. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XXIX/224/2014 w 

sprawie  nadania tytułu "Honorowy Obywatel Kałuszyna" - treść uchwały w 

załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób,  1 wstrzymała się od głosowania. 

Uchwała została przyjęta 9 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.  

 

 Pan Leszek Wołkiewicz - mąż zmarłej Śp. Zofii Wołkiewicz  

podziękował Zarządowi  Kola Miejsko-Gminnego  Polskiego Stronnictwa 

Ludowego w Kałuszynie za wystąpienie z wnioskiem o nadanie tytułu 

"Honorowy Obywatel Kałuszyna" jego  zmarłej  żonie oraz radnym za podjęcie 

uchwały. Podziękował także Panu Burmistrzowi za  ciepłe słowa pod adresem 

jego żony.  Podał między innymi, że jako mąż wie najlepiej  jak jego żona była 

zaangażowana  w pracę na rzecz gminy Kałuszyn.  Od 1979 r.  roku mieszkała 

w Kałuszynie i do śmierci była jego mieszkańcem. 
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Ponownie podziękował za  nadanie tytułu "Honorowy Obywatel Kałuszyna" 

jego zmarłej żonie i wyraził  nadzieję, że  jest  ona z tego powodu szczęśliwa.  

 

Zebrani nagrodzili brawami wypowiedź p. Leszka Wołkiewicza. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - zaproponowała, aby Pani Skarbnik 

uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 

rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018  przedstawiła 

łącznie. 

 

 Pani Skarbnik - przedstawiła autopoprawki do przesłanego projektu 

uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok tj.  w § 2  pkt 1 

"Zmniejsza się plan wydatków własnych gminy o kwotę i obecnie będzie to 

kwota 41.331,62 zł , a w punkcie 2 Zwiększa się plan wydatków własnych 

gminy o kwotę  obecnie będzie to kwota 275.677,62 zł . 

Proponuje się zwiększenie budżetu gminy o kwotę 234.346,00 zł  . Zwiększenie 

wynika z tego, że otrzymaliśmy  dotację  celową na realizację zadań własnych w 

zakresie wychowania przedszkolnego. W związku z tym proponuje się 

zmniejszenie planu wydatków własnych gminy o kwotę 41.331,62 zł oraz 

zwiększenie planu  wydatków własnych gminy o kwotę 275.677,62 zł.   

Następnie Pani Skarbnik omówiła kolejno proponowane zmiany w budżecie 

gminy. 

Następnie podała,  że w związku z proponowanymi zmianami w budżecie  

gminy  na 2014 r.   proponuje się dokonanie zmian w WPF polegających na 

doprowadzeniu do zgodności zapisów dochodów, wydatków oraz zadań 

inwestycyjnych  w powyższych dokumentach.  

 

Radny p. Marek Chrościcki  nie uczestniczył w dalszej części obrad i  na 

obradach  pozostało 9 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XXIX/225/2014 w 

sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok - treść uchwały  w załączeniu. 

 

Uchwałą przyjęta została jednogłośnie w obecności 9 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady  - odczytała uchwałę Nr XXIX/226/2014 w  

sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018 - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

Uchwałą przyjęta została jednogłośnie w obecności 9 radnych. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady -  zarządziła 10 min. przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady. 
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 Pan Burmistrz - przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie  zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

na terenie Gminy Kałuszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków  podał, że zgodnie z ustawą o transporcie zbiorowym  określenie 

przystanków  komunikacyjnych i zasad  z ich korzystania  ustalany jest w 

drodze uchwały. Proponowana  zmiana  dotychczasowej uchwały jest  uchwała 

porządkującą i polega na wprowadzeniu  do wykazu przystanków, 

nowoutworzonego  przystanku  we wsi Ryczołek. Poinformował, że dzięki 

dobrej współpracy  między GDDKiA , a PKS w Mińsku Maz. i ze względu na 

bezpieczeństwo  dzieci dojeżdżających do szkoły w Kałuszynie, utworzono 

dodatkowy przystanek autobusowy we wsi Ryczołek. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała  uchwałę nr XXIX/2272014  w 

sprawie  zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 

na terenie Gminy Kałuszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków -  treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała  przyjęta została jednogłośnie w obecności 9 radnych. 

 

 Pan Burmistrz - przedstawiając  uzasadnienie do projektu uchwały w 

sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania  "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na 

lata 2014-2020  poinformował, że proponowana zmiana jest na  wniosek 

nadzoru Wojewody i  polega na  wykreśleniu zapisu, że uchwała podlega 

ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowy. Dotychczas uchwały takie 

były publikowane i obowiązywały  po upływie dwóch tygodni od ich 

opublikowania. Obecnie nadzór Wojewody uważa, że uchwała ta nie podlega 

publikacji i wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XXIX/228/2014  w 

sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na 

lata 2014-2020 - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 9 radnych. 

 

 Pan Burmistrz - poinformował, że  proponowana uchwałą w sprawie  

zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie dotyczy przeznaczenia 

do sprzedaży  nieruchomości o numerze ewidencyjnym 2005 położnej w 

Kałuszynie pomiędzy ulicą Ogrodową i  granicą gruntów do wsi Patok. W tym 

miejscu po lewej stronie ulicy Ogrodowej  Rada już wcześniej wyraziła zgodę 

na sprzedaż  nieruchomości gruntowej. Proponowana do sprzedaży 

nieruchomość  jest o powierzchni 7 a. Długość tej działki wynosi ok. 230 mb.  
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Szerokość ok. 3 mb. Zakupem tej nieruchomości zainteresowani są właściciele 

sąsiednich działek. Pan Burmistrz  wnioskował podjęcie proponowanej uchwały. 

Poinformował, że sprzedaż nieruchomości  odbędzie się w drodze przetargu. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała  uchwałę Nr XXIX/229/2014 w 

sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kałuszynie - treść 

uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została  jednogłośnie w obecności  9 radnych. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że proponuje  sprzedaż lokalu mieszkalnego  

wraz z udziałem w gruncie    w budynku przy ul. Warszawskiej 32, w którym 

mieścił się Posterunek Policji.  Lokal na piętrze tego budynku został  już 

wcześniej sprzedany.  Pan Burmistrz stwierdził, że proponowany do sprzedaży 

lokal nie  jest i nie będzie potrzebny  gminie i wnioskował podjęcie 

proponowanej uchwały. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę  Nr XXIX230/2014 w 

sprawie  sprzedaży dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z 

udziałem  w gruncie i nieruchomości wspólnej -  treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 9 radnych. 

 

 Pan Burmistrz - podał, że kolejny projekt uchwały w sprawie 

przeznaczenia do sprzedaży  lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy dotyczy 

lokalu znajdującego się w Domu Nauczyciela przy ul. Pocztowej przy boisku  

wielofunkcyjnym i korcie tenisowym oraz parkingiem przy Gimnazjum. W w/w 

budynku zamieszkuje cztery rodziny. Budynek składa się z czterech lokali 

mieszkalnych o powierzchni każdy z nich 44,34 m2.  Lokatorzy dwóch 

mieszkań wystąpili o wykup zajmowanych lokali. Na posiedzeniach komisji  

projekt uchwały  w  sprawie sprzedaży w/w lokali zaopiniowany został 

negatywnie, uzasadniając tym, że docelowo  budynek ten  w przyszłości 

przeznaczony powinien być  wykorzystany na potrzeby szkoły. Rodziny 

zamieszkujące w tym budynku to  w trzech przypadkach emeryci, byli 

pracownicy szkoły. W czwartym lokalu zamieszkuje dwie nauczycielki   

zatrudnione w Szkole Podstawowej. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Spraw Socjalnych  stwierdziła, że teren  na którym znajduje się w/w 

budynek  należy do oświaty i najlepiej byłoby, żeby budynek ten  w przyszłości 

przeznaczony był  na potrzeby oświaty. Była zdania, że nie należy  przeznaczać 

do sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela  przy ul. 

Pocztowej  4A. 
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 Pani Marianna Wocial - stwierdziła, że  nawet w przypadku sprzedaży 

lokali w budynku Domu Nauczyciela  teren należał będzie do oświaty. Dwie 

nauczycielki , które wystąpiły o wykup wspólnego lokalu  pracują w szkole i nie 

zamierzają  odejść z pracy. W zajmowanym lokalu  mieszkają  już ponad 42 

lata. Podała także, że według  informacji jakie posiada w innych gminach lokale 

w budynku Domu Nauczyciela są sprzedawane. Proponowała odłożenie 

podjęcia decyzji w sprawie przeznaczenia  do sprzedaży lokali w budynku 

Domu Nauczyciela przy ul. Pocztowej 4A i ponowne jej  omówienie na 

posiedzeniach komisji. Poinformowała, że  lokatorom, którzy wystąpili o wykup 

zajmowanych lokali nie zależy na udziale w  gruncie , lecz o wykup lokalu i 

wydzielenie  przynależnej do lokali działki. Stwierdziła, że p. Borucińska 

emerytowana nauczycielka, która także wystąpiła o wykup lokalu wychowała 

cztery córki, które są nauczycielkami w tym dwie pracują w szkole w 

Kałuszynie. Panie Borucinskie w zajmowanych lokalach zamieszkują od 42 lat i  

inwestowały w  lokale , w których zamieszkują.  Była zdania, że należy 

ponownie  omówić na posiedzeniach komisji powyższy temat. 

 

 Pani Sabina Broniarek - Sołtys wsi Przytoka podała, że  oglądała w 

telewizorze program , w którym  pokazane było, że  nauczycielka wykupiła 

lokal w budynku Domu Nauczyciela i po jego wykupie zabroniła dzieciom gry 

w piłkę na boisku sąsiadującym z jej lokalem, ponieważ przeszkadzał jej hałas. 

Podała, że lokatorki w/w lokali  mogą mieszkać  i nikt ich nie zamierza usuną z 

zajmowanych lokali. 

 

 Pan Bogusław Michalczyk - podał, że jest przeciwny przeznaczaniu  

lokalu i udziału w gruncie nieruchomości położonej w Kałuszynie przy ul. 

Pocztowej 4A  tylko i wyłącznie z powodu położenia  tej nieruchomości  na  

terenie szkolnym. Stwierdził że wydzielanie działki w  tym terenie także nie jest 

celowe. Obecni lokatorzy Domu Nauczyciela  mogą mieszkać nadal, lecz teren 

ten powinien pozostać jako szkolny, a nie prywatny. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - wyjaśniła, że  obecnie budynek Domu 

Nauczyciela przy ul. Pocztowej 4A traktowany jest jako budynek komunalny. W 

przypadku wykupu lokali przez dwóch lokatorów nie byłoby możliwości 

utworzenia  Wspólnoty Mieszkaniowej. 

 

 Pan Burmistrz -  w związku ze zgłoszonym wnioskiem w sprawie 

odłożenia podjęcia uchwały  w powyższej sprawie  zwrócił się do Sekretarza o  

prawną interpretację, czy  istnieje możliwość prawna  zdjęcia  z porządku obrad 

tego punktu. 

 

 Pan Sekretarz - wyjaśnił, że porządek obrad uchwalany jest na początku 

obrad i w trakcie obrad nie ma możliwości jego zmiany. 
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 Pani Przewodnicząca Rady -  odczytała uchwałę w sprawie  sprzedaży 

dotychczasowemu najemcy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie i 

nieruchomości wspólnej -  projekt uchwały w załączeniu. 

 

Za przyjęciem uchwały nikt  nie głosował, 5 osób było przeciw, 4 wstrzymały 

się od głosowania. 

Uchwała nie została przyjęta. 

 

 Pan Burmistrz - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały 

dotyczącej sprzedaży wyrażenia zgody na zbycie udziału w lokalu mieszkalnym 

wraz z udziałem w gruncie i nieruchomości wspólnej położonego przy ul. 

Warszawskiej 17 oraz udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży. Poinformował, 

że w poprzednim okresie p.Maria Góras wykupiła  od gminy zajmowany  lokal 

komunalny. Po śmierci jej męża  wyrokiem sądu do spadku  w wysokości 1/4 

przystąpił jej pasierb. W  czasie dwóch miesięcy od śmierci męża zmarł także  

pasierb.  W związku z tym, że pasierb nie miał rodziny, jego spadek po ojcu 

przeszedł na własność gminy. Obecnie p. Maria Góras występuje o wykup tej 

części, za którą wykupując lokal zapłaciła oraz o udzielenie bonifikaty w 

wysokości 99%. Pan Burmistrz poinformował także, że  koszty  wyceny oraz 

Koszty Aktu Notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XXIX/231/2014 w 

sprawie  wyrażenia zgody na zbycie udziału w lokalu mieszkalnym wraz z 

udziałem w  gruncie i nieruchomości wspólnej oraz  udzielenie bonifikaty od 

ceny sprzedaży - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności  9 radnych. 

 

 Pani Z-ca Burmistrza - przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały 

w sprawie  wyrażenia zgody na utworzenie klasy sportowej w Publicznym 

Gimnazjum im. 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie. 

Przypomniała, że  w 2013 roku  Rada podjęła uchwałę w powyższej sprawie. 

Uchwałą ta obowiązuje  1 rok w trzyletnim cyklu nauczania. Obecnie według 

przeprowadzonego rozeznania występuje zainteresowanie  młodzieży udziałem 

w zajęciach sportowych.  Istniejąca infrastruktura sportowa przy szkole pozwala 

na utworzenie  klasy sportowej i prowadzenie rozszerzonych zajęć z 

wychowania fizycznego. Dlatego na dzisiejszych obradach przedstawiany jest  

projekt uchwały w sprawie utworzenia klasy sportowej w trzy letnim cyklu 

nauczania. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 9 radnych. 
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 Pan Burmistrz - podał, że projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za 

korzystanie z obiektu Zalew Karczunek w Kałuszynie - w zakresie korzystania z 

łowiska ryb nie był omawiany na posiedzeniach komisji, ponieważ w tym czasie 

konsultowany był  z Kołem Wędkarskim w Kałuszynie , jako 

współużytkownikiem  Zalewu.  

Pan Burmistrz stwierdził , iż biorąc pod uwagę dochody gminy oraz możliwości  

odłowu ryb w Zalewie  i rozrywkę związaną z łowieniem ryb  przedstawia  

powyższy projekt uchwały. Poinformował, że zaproponował zorganizowanie w 

dniu 1 czerwca br. zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza i od tego dnia 

rozpocząłby się sezon wędkarski.  W zawodach mogliby wziąć udział osoby 

dorosłe oraz dzieci. 

Następnie Pan Burmistrz  przedstawił proponowane opłaty za korzystanie z 

łowiska ryb w Zalewie Karczunek. 

Poinformował, że  teren  , zasady łowienia oraz godziny korzystania z łowiska  

określone zostaną w regulaminie . 

 

 Pani  Przewodnicząca Rady - odczytała  uchwałę nr XXIX/233/2014 w 

sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z obiektu Zalew Karczunek w 

Kałuszynie - w zakresie korzystania z łowiska ryb - treść uchwały w załączeniu. 

 

Uchwała przyjęta została jednogłośnie w obecności 9 radnych. 

 

 Pani Marianna Śledziewska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej odczytała uzasadnienie  wyników kontroli przeprowadzonej  na 

zlecenie Rady Miejskiej  o następującej treści "1. Jeśli stwierdzamy, że 

społeczeństwo się starzeje  i coraz więcej ludzi potrzebuje rehabilitacji i 

zapotrzebowanie rośnie, to należy stwierdzić, że zakup lokali jest zasadny - 

dotyczy  lokali użytkowych w TOPAZ z przeznaczeniem na rehabilitację. 

2. Jeśli  stwierdzamy, że remont starego budynku gdzie znajduje się OPS przy 

ul. Wojska Polskiego jest droższy o 100% niż zakup i adaptacja nowego, to 

zakup jest zasadny. 

3. Jeśli stwierdzimy, że czas nam ucieka , a planowany remont wg. opracowanej 

dokumentacji trwałby 3 lata, a zakup i adaptacja lokali nowych trwałaby 6 

miesięcy, to zakup jest zasadny. 

 Zakup nowych lokali jest sposobem na szybki rozwój SP ZOZ w 

Kałuszynie w zakresie rehabilitacji przede wszystkim rozszerzeniem 

działalności leczniczej prowadzonej przez SP ZOZ w Kałuszynie. 

Wcześniej na sesji Rady Miejskiej w Kałuszynie jak i na Komisji Rolnictwa i 

Gospodarki  była poruszana sprawa zakupu lokali przez SP ZOZ - twierdzę , że 

wszystkim zależało na tym, żeby podjąć właściwą decyzję w sprawie zakupu 

pomieszczeń  dla SP ZOZ w Kałuszynie. 
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SP ZOZ ma osobowość prawną , może samodzielnie   dokonać zakupu 

nieruchomości od podmiotu prywatnego, co też w przedmiotowej sprawie miało 

miejsce. 

Według prawa SP ZOZ może posiadać i zarządzać własnym zakupionym 

majątkiem. Przedmiotowy zakup został  dokonany przy wiedzy Rady Miejskiej 

w Kałuszynie i Burmistrza Kałuszyna. Został pozytywnie zaopiniowany przez 

Rade Społeczną przy SP ZOZ w Kaluszynie, która jest jak mówią przepisy, 

organem opiniodawczym i doradczym. 

Opinie Kancelarii Radców Prawnych Wiktor i Tomasz Soszyńscy jak i 

Kancelarii Radcy Prawnego Joanny Chmielewskiej   stwierdzają, że nie jest 

wymagana w tym zakresie uchwała  Rady Miejskiej, lecz uzyskanie opinii Rady 

Społecznej przy SP ZOZ w Kałuszynie  oraz, że  SP ZOZ może zakupić 

samodzielny lokal użytkowy od podmiotu prywatnego, może również zaciągnąć 

zobowiązanie bez przetargu. 

Ze sprawozdania z wykonania planu finansowego wiemy, że wynik finansowy 

jest dobry tj. z zyskiem - planując spłaty rat kredytu. 

Z przedstawionych dokumentów jak i z praktyki wynika, że nic nie zakłóca 

funkcjonowania  Przychodni Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie.". 

Ponadto p. Marianna Śledziewska podała, że  oferta p. Andrzeja Goźlińskiego 

była najkorzystniejsza.  Przedstawione symulacje kredytowe innych banków   są 

wyższe od oferty p. Andrzeja Gożlińskiego tj.  koszt kredytu w BS w Mińsku 

Maz. wyniósłby 209.284,00 zł, w PKO BP - 167.760,00 zł, z oferty p. A. 

Goźlińskiego - 100.429,00 zł.  Pan Andrzej Goźliński zaproponował także 

najkorzystniejsze warunki spłaty . 

Z oceny posiadanych przez komisje dokumentów  wynika,  że  przy zakupie 

nieruchomości od p. Andrzeja Goźlińskiego, nie było żadnego układu pomiędzy 

Kierownikiem SP ZOZ w Kałuszynie, Panem Burmistrzem i p. Andrzejem 

Goźlińskim , jak zarzuca to w skardze radny p. Piotr Gójski . 

W związku z tym Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z otrzymaną pełną 

dokumentacją w przedmiotowej prawie i wysłuchaniu wyjaśnień Pana 

Burmistrza oraz po zapoznaniu się  z postanowieniem Prokuratury Rejonowej w 

Mińsku Mazowieckim  z dnia 19 marca 2014 roku  w sprawie odmowy 

wszczęcia  śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień  przez funkcjonariusza 

publicznego Burmistrza Kałuszyna  i Kierownika SP ZOZ w Kałuszynie  

poprzez zakup nieruchomości w Kałuszynie przy ul. Warszawskiej 50  na cele 

leczniczo-rehabilitacyjne  przez SP ZOZ w Kałuszynie od firmy ANGO, wobec  

stwierdzenia, że brak znamion   czynu zabronionego , jednogłośnie uznała 

skargę    p. Piotra  Gójskiego za bezzasadną. 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - odczytała uchwałę Nr XXIX/234/2014 w 

sprawie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kałuszynie - 

treść uchwały w załączeniu. 
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Za  przyjęciem uchwały głosowało 8  osób, 1 wstrzymała się od głosowania. 

Uchwała przyjęta została 8 głosami, przy 1 wstrzymującym się. 

 

Następnie Pani Przewodnicząca  Rady poinformowała, że do Rady Miejskiej 

wpłynęło postanowienie Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim o 

odmowie wszczęcia śledztwa z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie 

przekroczenia uprawnień przez  Burmistrza Kałuszyna i Kierownika SP ZOZ w 

Kałuszynie i zwróciła się do Sekretarza Miejskiego o odczytanie jego treści. 

 

 Pan  Sekretarz - odczytał treść w/w postanowienia. 

 

 Pani Marianna Śledziewska - nawiązując do  zarzutów 

niegospodarności Burmistrza  podała, że Komisja Rewizyjna, której jest  

przewodniczącą , na posiedzeniu w dniu 3 oraz  10 kwietnia br. wysłuchała 

wyjaśnień  Burmistrza  i   poinformowała, że budynek , który obecnie proponuje 

się przeznaczyć na siedzibę OPS, Policję i ZGK, to jest budynek po byłej aptece, 

który pierwotnie przeznaczony miał być na rehabilitację,  Na przebudowę tego  

budynku ,z przeznaczeniem na  gabinety rehabilitacji , opracowana została 

dokumentacja  za kwotę ok. 60 tys.  zł.  Zgodnie z zapisami w umowie na 

wykonanie w/w projektu, projekt  przystosowany zostanie przez wykonawcę  na 

potrzeby administracyjno-biurowe bezpłatnie. W związku z tym zarzut , o 

niegospodarności Burmistrza  z w/w powodów ,  jest również  bezzasadny. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że nie odczuwa żadnej satysfakcji  z 

wyników kontroli Komisji Rewizyjnej jak również z postanowienia Prokuratury, 

ponieważ od początku przekonany był o słuszności i uczciwości poczynań jego i 

Pani Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie. Czuje jednak niesmak, że osoby, które 

podejrzewali ich o układ  "sprzedać zarobić' nie są obecne na dzisiejszych 

obradach. Zachowanie takie świadczy, że podejmowane z ich strony działania 

nie były w trosce o dobro, czy majątek gminy , lecz miały na celu  szkalowanie 

Burmistrza i Kierownika SP ZOZ w Kałuszynie oraz osoby, która zaangażowała 

się  i podjęła działania dla dobra gminy. Pan Burmistrz przypomniał, że na 

ostatniej sesji Rady informował,  że poda do sądu osobę, która go oczernia i 

posądza o "kupiłem-sprzedałem -zarobiłem". Obecnie jednak zastanawia się , 

czy celowe jest takie działanie, skoro osoba, która  go oskarża nie ma odwagi 

uczestniczyć w obradach, na których przedstawiane są wyniki kontroli Komisji 

Rewizyjnej oraz postanowienie Prokuratury. W związku z tym powyższą sprawę 

traktuje jako nie byłą.  

Ponadto Pan Burmistrz  podał, że Radny składa ślubowanie , że będzie działał 

dla dobra gminy. W związku z tym  powinien działać i bronić swoich racji. Nie 

może  jednak działać w imię własnych interesów, czy uprzedzeń. Stwierdził, że  

po raz pierwszy  w jego pracy zawodowej oskarżony został, o układy finansowe, 

a  pracował na różnych stanowiskach. 
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Ponownie podkreślił, że nie ma satysfakcji z wyników kontroli Komisji 

Rewizyjnej jak również postanowienia Prokuratury w sprawie odmowy 

wszczęcia postępowania. Natomiast satysfakcję czuje oglądając  zakupione 

pomieszczenia w TOPAZ z przeznaczeniem na rehabilitację,  w których obecnie 

trwają prace adaptacyjne.  

Nawiązując do  wykonanej dokumentacji na przebudowę budynku po byłej 

aptece przypomniał, iż na posiedzeniach komisji wyjaśniał, że koszty 

wykonania dokumentacji nie są  kosztami straconymi,  ponieważ budynek ten 

adaptowany zostanie na cele administracyjne tj. na siedzibę OPS,  Policji, ZGK  

i inne, a zgodnie z zawartą umową adaptacja dokumentacji wykonana zostanie 

bezpłatnie . 

 

 Pani Agnieszka Gałązka - Kierownik SP ZOZ w Kałuszynie  

podziękowała wszystkim, którzy wspierali ją  w momencie, kiedy dowiedziała 

się o stawianych jej zarzutach. Przeprosiła  za to, że  z tego powodu Radni mieli 

dużo pracy  związanej z analizą dokumentów związanych z zakupem lokali w 

TOPAZ. 

 

Ad.pkt 9. 

 Protokóły Nr XXVII /2014 i XXVIII/2014  wyłożone  zostały do wglądu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do protokółu i  przyjęli protokół jednogłośnie w 

obecności 9 radnych. 

 

Ad.pkt 10. 

 Pani Marianna Śledziewska - zgłosiła sprawę braku  dojazdu do pól 

położonych  przy drodze krajowej A2 .  Podała także, że właściciele gruntów 

pytają na jakiej podstawie  wybudowano chodnik  przez ich działki  

nieodpłatnie, to dlaczego również nieodpłatnie nie wykonano wjazdów na ich 

grunty. Następnie zwróciła się z prośbą do Pana Burmistrza o pomoc w 

rozwiązaniu tego problemu, ponieważ rolnicy występują o dopłaty na te gruntu, 

w związku z tym muszą je  uprawiać. 

 

 Pan Waldemar Mroczek - podał, że mieszkańcy wsi Mroczki wystąpili z 

wnioskiem do Pana Burmistrza  w sprawie  nielegalnej hodowli psów w tej wsi. 

 

 Pan Zygmunt Mroczek - Sołtys wsi Mroczki  zapytał , czy  będą 

oczyszczone  pozostałe  rowy przy drodze   w kierunku Wierzbna. 

 

 Pani Elżbieta Stryczyńska - zgłosiła, aby policja dokonywała częstszych 

patroli na dworcu autobusowym w Kałuszynie, ponieważ w miejscu tym zbiera 

się młodzież i  dewastuje zaśmieca teren. 
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 Pani Marianna Wocial - zgłosiła potrzebę obcięcia gałęzi drzew przy ul. 

Trzcianka, ponieważ zasłaniają widoczność oraz utrudniają przejście 

chodnikiem. 

 

 Pani Maria Dmowska - Sołtys wsi Wity zapytała, czy droga do wsi Wity 

i przez wieś będzie remontowana. Stwierdziła, że obecnie  nawierzchnia tej 

drogi jest w bardzo złym stanie . 

 

 Pani Sabina Broniarek - podała, że wieś  Przytoka ze środków Funduszu 

Sołeckiego wnioskowała ułożenie spowalniaczy ruchu na drodze , ponieważ 

obecnie na drodze tej  jest dość duże natężenie  ruchu.   

 

 Pani Zdzisława Wąsowska - Sołtys wsi Milew , zapytała, czy  

realizowana będzie droga  powiatowa Milew-Trzebucza. 

 

 Pan Burmistrz - ustosunkowując się do głosów w  dyskusji podał, że w 

sprawie  zjazdów do pól przy drodze krajowej  ponownie wystąpi do GDDKiA 

w tej sprawie, lecz nie obiecuje efektów tego wystąpienia.  Proponował także,  

żeby mieszkańcy również ponownie wystąpili do GDK informując, że chodnik 

na ich gruntach wykonany został  bez ich zgody. W związku z tym proszą w 

zamian  jako rekompensata, wykonanie dojazdu do pół, ponieważ  w innym 

przypadku  roszczeń swoich dochodzić będą na drodze sądowej. 

Zakrzaczenia przy rowach  przy drodze w kierunku Wierzbna oczyszczone  

zostaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim. 

W sprawie psów  we wsi Mroczki Pan Burmistrz podał, że wpłynęło pismo 

podpisane przez większość mieszkańców tej wsi dotyczące uciążliwości  i 

zagrożenia bezpieczeństwa  mieszkańców  z powodu posiadania jednego z 

mieszkańców dużej ilości psów. Pan Burmistrz przypomniał, że  problem psów 

we wsi Mroczki ciągnie się od kilku lat. Podał, że w sprawie tej prowadził 

rozmowy z jednym z braci  właściciela psów, który oświadczył, że nie będzie 

interweniował u brata w sprawie psów.  Policja  miała  zebrać zeznania 

świadków  , lecz  na dzień dzisiejszy nie ma takiej informacji. Stwierdził , że 

jeżeli nie będzie zeznania świadków i  stwierdzenie, że psy  kogoś pogryzły, to 

nie będzie podstaw do podjęcia  działań. 

Ponadto Pan Burmistrz poinformował, że polecił pracownikowi Urzędu, aby  

zebrał oświadczenia od osób podpisanych na w/w piśmie  w jaki sposób 

posiadane psy przez p. Abramowskiego są uciążliwe dla mieszkańców. 

Stwierdził iż pomawianie, że  burmistrz jest winien  temu, że problem psów we 

wsi Mroczki nie jest rozwiązany, jest  niesprawiedliwe, ponieważ  burmistrz 

może działać tylko w granicach obowiązującego prawa.   Właściciel psów  

wielokrotnie karany był  wyrokiem sądu karami pieniężnymi, lecz mimo to 

nadal  posiada dużą ilość psów. Obecnie po zebraniu oświadczeń mieszkańców  
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w sprawie  uciążliwości i zagrożenia stwarzanego przez psy p. Abramowskiego 

sprawa  skierowana zostanie do sądu o odebranie psów.  

Pan Burmistrz wyjaśnił , że z własnej inicjatywy  może odebrać zwierzęta 

właścicielowi tylko w przypadku, kiedy właściciel znęca się nad zwierzętami. 

 

 Pan Waldemar Mroczek - radny ze wsi Mroczki  stwierdził, że swora 

psów p. Abramowskiego  grasuje po polach i lesie. Zagryza  sarny i inną 

zwierzynę leśną. Osoby, które dokonują uboju zwierząt przywożą odpady 

poubojowe oraz wędliny  i wyrzucają je na posesję p. Abramowskiego.  

 

 Pan Burmistrz - podał, że zwróci się do Komendanta Policji, żeby ten 

ustalił  termin spotkania z w/w celem spisania zeznań  dotyczących zagrożenia 

jakie stwarzają psy p. Abramowskiego we wsi Mroczki. 

 

 Pan Zygmunt Mroczek - Sołtys wsi Mroczki przypomniał, że  w 

miniony okresie dzwonił do Pana Burmistrza z informacją, że w okolicy wsi l 

znajduje się zagryziona sarna. Wówczas Pan Burmistrz fakt ten zgłosił na 

Policję i Policja przyjechała do niego  jak do winowajcy zgłoszonej sytuacji. 

Zadawali pytania, czy widział fakt zagryzienia  sarny,  czy był przy tym . 

Wyjaśnił wówczas policjantom, że gdyby widział i był przy tym jak psy atakują 

sarnę, to nie pozwoliłby na jej zagryzienie. Policjanci twierdzili, że jeśli nie 

widział i nie był obecny przy zagryzieniu sarny przez psy, to nie  może 

zeznawać. 

 

 Pan Burmistrz - zapewnił, że  wyjaśni  postępowanie  Policji w 

zgłoszonej sprawie. Podkreślił, że zapewne należy zebrać wszystkie  dowody w 

powyższej sprawie i skierować do sądu. 

 

 Pan Zygmunt Mrozek - podał, że  oświadczenia w tej sprawie podpisali 

wszyscy mieszkańcy wsi Mroczki. Stwierdził także, że problem ten nie jest do 

rozwiązania, ponieważ psy są  zadbane. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, iż irytuje jego ta sytuacja. Był  także zdania, 

że obecnie obowiązujące przepisy  prawne utrudniają rozwiązywanie tego typu 

problemów. 

 

 Pan Zygmunt Mroczek - stwierdził, że kary pieniężne nakładane na 

właściciela psów nie odniosą skutku, ponieważ nałożone kary nie są ściągalne z 

powodu braku  możliwości ich ściągnięcia. 

 

 Pan Burmistrz - ponownie  zapewnił, że wejdzie w kontakt z Policją. 

Zebrane zostaną  dowody w powyższej sprawie i sprawa skierowana zostanie do 

sądu. 
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Następnie  ustosunkowując się do wypowiedzi radnej p. Stryczyńskiej podał, że 

problem dewastacji i zaśmiecania terenu dworca autobusowego zgłaszał do 

Policji. 

 

 Pan Marian Pełka - Dyrektor Domu Kultury w Kałuszynie zgłosił, że na 

terenie  przy Domu Kultury  zbiera się młodzież  i zaśmieca oraz dewastuje 

teren. 

 

 Pan Burmistrz - stwierdził,  że zapewne Pan Dyrektor Domu Kultury zna  

dzieci i młodzież, która zbiera się  przy Domu Kultury. W związku z tym prosił 

o nazwiska tych osób i podał, że  przeprowadzi rozmowy z rodzicami tych  

dzieci. Natomiast Policja powinna częściej patrolować ten teren. 

Nawiązując do drogi we wsi Wity  Pan Burmistrz podał, że  sprawdzi stan tej 

drogi  i ustali z ZDP  , które  prace będą wykonywane na tej drodze w rb. 

Na  dobudowę oświetlenia ulicznego we wsi Przytoka wykonana jest 

dokumentacja. Natomiast na drodze w tej wsi  zamontowane zostaną progi 

spowalniające ruch .  Progi takie zamontowane zostaną  również na drodze we 

wsi Patok, Olszewice i Szymony. 

W ulicy Trzcianka wszystkie  gałęzie drzew zostały obcięte. 

Na drogę powiatową  Milew -Trzebucza wykonany jest projekt techniczny. 

Według zapewnień Starosty realizacja planowana jest na rok 2015 , jednak przy 

udziale środków gminy. 

 

 Pani  Przewodnicząca Rady - zgłosiła, że mieszkańcy wsi Groszki Nowe 

i Stare oraz wsi Sinołęka zwracają się o  wybudowanie przystanków 

autobusowych przy  drodze A2. 

 

 Pan Ryszard Kaczmarczyk - stwierdził, ze  przystanki autobusowe i 

kolejowe niszczone są wszędzie.  

 

 Pan Burmistrz - proponował, aby  na posiedzeniach komisji  zgłoszony 

został wniosek , żeby uzupełnić oszklenia w przystankach autobusowych. Podał, 

że według informacji jakie posiada, koszt uzupełnienia  oszklenia przystanków 

to kwota 3 tys. zł. W związku z tym  korzystniejszym rozwiązaniem byłaby 

wymiana wszystkich zniszczonych przystanków.  Pan Burmistrz  stwierdził, że  

jeśli  Rada wydzieli środki na ten cel, to przystanki  zostaną wymienione, lecz 

nie wcześniej niż w okresie jesieni. 

 

 Pani Elżbieta Kalisz - ciocia chorego Krystianka podziękowała  za 

zaproszenie na dzisiejsze obrady. Podziękowała także w imieniu własnym i 

rodziny oraz Krystianka wszystkim za okazaną hojność i pomoc w zbiórce 

środków  na leczenie chorego Krystianka .   Za pośrednictwem Pana Burmistrza 

podziękowała także Ks. Dziekanowi Władysławowi Szymańskiemu , 
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Proboszczowi Parafii pw. WNMP w Kałuszynie za okazana pomoc w zbiórce 

środków na leczenie chorego Krystianka. Podziękowała także Redakcji 

Tygodnika "Co słychać" dzięki, któremu  o chorobie Krystianka dowiedzieli się 

mieszkańcy powiatu mińskiego. 

Następnie przedstawiła  dotychczasowy przebieg leczenia chorego Krystianka 

oraz  zbiórki środków, które już się odbyły i które się odbędą z przeznaczeniem 

na leczenie Krystianka.  

 

 Pan Burmistrz - stwierdził, że informacja przekazana przez p. Kalisz jest 

smutna i przygnębiająca. Stwierdził także, że bez  pomocy finansowej  dla 

rodziny , wymagane dalsze leczenie dziecka nie jest możliwe. Był zdania, że 

społeczeństwo naszej gminy zaangażuje się w udzielenie pomocy. 

Poinformował, że są  prowadzone ustalenia w sprawie zorganizowania dużej 

aukcji , na którą zaproszone będą  osoby usytuowane z podaniem informacji na 

jaki cel przeznaczone zostaną środki uzyskane podczas aukcji. Poinformował,  

że wspólnie z Panią Przewodniczącą Rady  skoordynują taką aukcję. Zapewnił, 

iż w miarę możliwości  pomoc zostanie udzielona.  Przekazał także wyrazy 

współczucia  dla rodziny . 

 

 Pani Przewodnicząca Rady - poinformowała, że wpłynęło  pismo  

Starosty Mińskiego  w sprawie rekultywacji wyrobiska  w Olszewicach  

nawiązujące  do ustaleń z Debaty Społecznej na temat bezpieczeństwa w 

powiecie mińskim. 

Podała, że na pismo w tej sprawie skierowane do  Marszałka Województwa 

Mazowieckiego  oczekujemy odpowiedzi.  

Poinformowała także, że  wpłynęło pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach  dotyczące 

użytku ekologicznego w Olszewicach. Z treścią powyższych  pism  osoby 

zainteresowane mogą zapoznać się na stanowisku pracy ds. obsługi Rady. 

 

Ad.pkt 11. 

 Pani Ewa Wanda Standziak - Przewodnicząca Rady Miejskiej w 

Kałuszynie zamknęła XXIX  obrady Rady Miejskiej. 

 

  Na tym  o godz. 14,45 obrady zakończono. 

 

 

 

 
Protokółowała: 

D.Rosołowska 

  

                   

                                                                                                   


